
Nyhedsbrev - Februar 2020

Kære SAKS-medlem, hermed årets første nyhedsbrev.

SAKS vil gerne informere alle SAKS-medlemmer om nyheder, kurser og

symposier. 

Vi udsender nyhedbrevet 3-4 gange årligt.

En forudsætning for, at du kan modtage disse nyheder er, at du har opdateret

dine medlemsoplysninger hos Lægeforeningen, da SAKS bruger

Lægeforeningens medlemsoplysninger ifm. udsendelse af nyheder og

informationer.

Bestyrelsen

Den nye bestyrelse har konstitueret sig således: 

Formand: Per Hölmich

Kasserer: Simone Rechter

Sekretær: Jens Pörneki

Videnskabelig sekretær: Anders Boesen

Uddannelsessekretær: Ole Gade Sørensen

Yngre læge-repræsentant: Adam Witten

Suppleant: Steffen Sauer

Kursus i Basal Artroskopi

SAKS holder igen i 2020 Kursus i Basal Artroskopi. Det foregår på Panum-

instituttet den 27-28. maj. Tilmeldingen er netop åbnet, og der er stadig ledige

pladser. Så benyt jer af muligheden for at deltage i et spændende og lærerigt

kursus, alternativt opfordre jeres yngre kolleger til at melde sig til. Link til

tilmelding

OBS! A-kurset i idrætsortopædi finder sted d. 25-27. maj. Der er derfor

desværre sammenfald af datoer på de to kurser. 

Fokussymposium 2020

SAKS' fokussymposium i 2020 har titlen 'Idrætsortopædi'

Sted: Comwell, Roskilde

Dato: 11-12. September 2020.

Mere info følger på SAKS' hjemmeside.

http://saks.ortopaedi.dk/kurser-og-moeder/saks-arrangementer/saks-20-basal-artroskopikursus/


Afmeld nyhedsbrev

SAKS' internationale fellowship

SAKS har i samarbejde med Fowler Kennedy Medicine Clinic, London, Ontario,

Canada, etableret et internationalt fellowship for danske speciallæger i

ortopædkirurgi med særlig interesse for idrætstraumatologi. Ansøgningsfrist 1.

Maj

SAKS' nationale fellowship

SAKS har i samarbejde med danske specialafdelinger i idrætstraumatologi

etableret et dansk fellowship for danske speciallæger i ortopædkirurgi med

særlig interesse for idrætstraumatologi. Fellowshippet består af tre ophold,

hver af én uges varighed, på tre danske ortopædkirurgiske afdelinger

idrætstraumatologisk subspeciale. Det nationale fellowship kan søges året

rundt, og der tildeles max 2 legater om året. 

Yderligere information og ansøgningsprocedure findes på SAKS' hjemmeside. 

Medlemstilbud

Rabat på ESSKA-medlemskab

Der er mulighed for rabat på ESSKA-medlemskab.

Brug koden: 2020.SAKS.7A

Rabat på deltagelse til 

IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport

SAKS er patronage for ovenstående kongres, og SAKS-medlemmer kan derfor

få rabat på tilmeldingsgebyret til kongressen. Kongressen er i Monaco d. 12-

14. marts 2020
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